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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Krisis keuangan sudah terjadi sejak lama dan selalu berulang diwaktu dan 

tempat yang berbeda. Krisis keuangan, ekonomi, dan krisis perbankan pada tahun 

1930-an pernah terjadi di Amerika Serikat yang dikenal dengan ”the great 

depression.” Selain itu, di Asia Tenggara seperti di Indonesia, Thailand, Malaysia, 

Philipina, dan Korea terjadi pula krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi pada 

tahun 1997-1998, dimana terjadi bank runs serta kemerosotan ekonomi yang masif. 

Selanjutnya, pada tahun 2008, terjadi kembali krisis keuangan global yang berawal 

dari krisis keuangan di Amerika Serikat dan menyebar ke negara di seluruh dunia, 

termasuk Indonesia yang juga mengalami dampak dari krisis global tersebut. 

Kaminsky dan Reinhart (1999) menyebutkan bahwa adanya keterkaitan antara 

krisis perbankan dan krisis mata uang, selanjutnya krisis mata uang akan 

memperdalam krisis perbankan. Pelajaran yang dapat diambil dari krisis global 

tersebut, kemudian lahir lembaga penjamin simpanan (deposit insurance 

corporation) di berbagai negara. 

Krisis global yang berdampak pada Indonesia membuat pemerintah Indonesia 

harus mengeluarkan biaya hingga Rp640,9 triliun dengan menerbitkan Surat Utang 

Negara untuk penanganan krisis perbankan pada tahun 1997-1998 tersebut. Selain 

itu, pemerintah juga mengeluarkan skema bantuan pinjaman berupa Bantuan 

Likuiditas Bank Indonesia, penjaminan simpanan, dan rekapitalisasi perbankan. 

Jumlah yang dikeluarkan pemerintah Indonesia tersebut setara dengan 55% dari 

GDP Indonesia di tahun 1999. Belajar dari pengalaman tersebut, pemerintah 

membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

dan meningkatkan independensi Bank Indonesia. 

Dewasa ini, jumlah bank baik bank umum, BPR maupun BPRS terjadi 

penurunan dari segi jumlah bank yang beroperasi  di Indonesia. Sejak 2012-2017, 

OJK mencatat bahwa jumlah bank umum pada akhir 2017 adalah sejumlah 115 

bank atau berkurang sejumlah 4,1% dari tahun 2012 yang berjumlah 120 bank. Dari 

sisi jangkauan penyebaran bank, pertumbuhan jumlah kantor cabang 115 bank 

umum tersebut cukup baik. Pada akhir tahun 2017, OJK mencatat jumlah kantor 

bank umum adalah 32.535 kantor atau bertumbuh sebesar 8% apabila dibandingkan 

dengan tahun 2012 yang berjumlah 29.945 kantor sebagaimana pada Tabel 1. 

 

Tabel 1  Perkembangan jumlah bank umum dan kantor bank umum 

Kelompok Bank Des 2012 Des 2013 Des 2014 Des 2015 Des 2016 Des 2017 

Jumlah Bank 120 120 119 118 116 115 

Jumlah Kantor 29.945 31.847 32.739 32.963 32.730 32.535 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah (2017) 

 

Berbeda dengan bank umum, jumlah BPR/BPRS terjadi penurunan yang 

cukup signifikan sebagaimana data laporan bank peserta penjaminan LPS 

sebagaimana pada Tabel 2. 
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Tabel 2  Jumlah BPR/BPRS peserta penjaminan LPS 

Kelompok Bank Des 2012 Des 2013 Des 2014 Des 2015 Des 2016 Des 2017 

Jumlah BPR/S 1.825 1.794 1.800 1.800 1.794 1.729 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diolah (2017) 

Tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi penurunan hingga 5% dari segi jumlah 

perusahaan BPR/BPRS yang beroperasi di Indonesia yang sebelumnya pada tahun 

2012 berjumlah 1.825 perusahaan, namun pada akhir tahun 2017 menjadi sejumlah 

1.729 BPR/BPRS. Penurunan ini tentunya lebih besar apabila dibandingkan dengan 

pengurangan yang terjadi pada jumlah bank umum sejak tahun 2012-2017 yang 

hanya 4%. Hal yang menarik adalah berkurangnya jumlah BPR/BPRS tidak 

berbanding lurus dengan penurunan jumlah dana masyarakat. Tabel berikut 

menjelaskan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola bank umum dan 

BPR/BPRS sejak 2012 sampai dengan 2017. 

 

Tabel 3  Jumlah DPK Bank Umum dan BPR/BPRS (dalam Trilium Rupiah) 

Tahun Bank Umum BPR/BPRS Jumlah 

2012 3.277,15 49,50 3.327,65 

2013 3.706,61 56,11 3.762,72 

2014 4.168,56 65,03 4.233,59 

2015 4.473,77 75,44 4.549,21 

2016 4.900,31 83,25 4.983,56 

2017 5.363,10 90,12 5.453,22 

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), diolah (2017) 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan yang cukup baik dari sisi 

DPK pada bank umum yang pada tahun 2012 tercatat sejumlah Rp 3.277 triliun dan 

tumbuh hingga 39% pada tahun 2017 menjadi Rp 5.363 triliun. Pertumbuhan DPK 

yang terdapat pada BPR/BPRS memiliki persentase pertumbuhan yang lebih baik 

apabila dibandingkan dengan Bank Umum dimana pada tahun 2012 jumlah DPK 

yang dikelola adalah berjumlah Rp49,50 triliun dan tumbuh hingga 45% pada tahun 

2017 menjadi sejumlah Rp90,12 triliun. 

Penurunan jumlah BPR/BPRS terutama disebabkan oleh merger/akuisisi, self 

liquidation, dan menjadi bank gagal (failed bank) yang akhirnya dilikuidasi oleh 

LPS. Sejak beroperasi LPS tahun 2005 hingga 2017, jumlah BPR/BPRS yang 

dilikuidasi sebanyak 84 bank (belum termasuk self liquidation). Berikut ini data 

trend mengenai jumlah BPR/BPRS yang dilikuidasi periode 2006-2017. 
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Gambar 1  Jumlah BPR/BPRS dilikuidasi 

*) Tidak termasuk 2 BPR/BPRS yang self liquidation 

Sumber : Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), diolah (2018) 

 

Banyaknya BPR/BPRS gagal (failed bank) yang terjadi di Indonesia sangat 

menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam. Selama ini, pada umumnya 

penelitian terhadap bank gagal hanya menggunakan obyek penelitian bank umum 

dan perusahaan non bank, sedangkan penelitian dengan obyek BPR/BPRS masih 

sangat sedikit. Untuk itu, kami memandang sangat diperlukan penelitian mengenai 

analisis prediksi kegagalan BPR/BPRS yang akhirnya dilikuidasi. Diharapkan dari 

hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi bank maupun 

regulator dalam mengambil kebijakan sehingga dapat meminimalkan kegagalan 

bank dimasa yang akan datang.  

 

 

Perumusan Masalah 

Penelitian mengenai analisis prediksi kegagalan BPR/BPRS dilakukan 

dikarenakan tingginya jumlah BPR/BPRS yang ditetapkan dalam status Bank 

Dalam Status Pengawasan (BDPK) hingga dicabutnya izin usahanya oleh BI/OJK 

sejak tahun 2006 hingga saat ini. Tercatat dari total 1.915 BPR/BPRS yang pernah 

beroperasi sampai dengan 31 Desember 2017, sejumlah 184 bank masuk ke dalam 

status BDPK, dan 84 bank (45%) telah dicabut izin usahanya oleh BI/OJK, tidak 

termasuk self liquidation.  

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPS pada tahun 2016, 

penyebab utama dari banyaknya BPR/BPRS yang dilikuidasi tersebut tindakan 

penyimpangan (fraud) yang dilakukan baik oleh pemilik, pengurus maupun 

karyawan bank. Temuan dari LPS atas tindakan penyimpangan tersebut antara lain 

penyaluran kredit fiktif, angsuran kredit yang tidak disetorkan oleh petugas bank, 

pencairan deposito tanpa sepengetahuan nasabah, dan kredit yang tidak didukung 

dengan agunan yang memadai. Dalam penelitian tersebut, sampel BPR/BPRS yang 

digunakan oleh LPS adalah sejumlah 71 bank yang dilikuidasi hingga akhir tahun 

2016. Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 4 bahwa LPS mencatat sebanyak 

244 kejadian tindakan penyimpangan yang terjadi di BPR/BPRS. 
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Tabel 4  Penyebab BPR/BPRS gagal (2006-2016) (dalam jutaan rupiah) 

No Penyebab Penyimpangan Jumlah Kejadian Dampak Kejadian 

(finansial)  (%) 

1 Penyelahgunaan kredit 73 31% 807,104  

2 Kredit macet, rekayasa kol, 

dan PPAP 

62 26% 87,631 

3 Koreksi penilaian agunan 10 4% 7,183 

4 Pelanggaran BPMK 7 3% - 

5 Penggunaan RRA, 

kerugian, dan penggelapan 

37 15% 37,065 

6 Kesulitan likuiditas 5 2% 4,076 

7 Penyalahgunaan simpanan 45 19% 209,208 

 Total 244 100% 1.152,342 

Sumber: Kajian LPS, diolah (2017) 

 

Selain tindakan penyimpangan sebagaimana disebutkan dalam Tabel 4, 

laporan keuangan BPR/BRPS yang dilaporkan kepada OJK/BI juga tidak andal. 

Hal ini ditemukan LPS setelah dilakukan audit terhadap laporan keuangan 

BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya. Total selisih nilai aset atas sampel 71 bank 

yang dilikuidasi antara neraca unaudited dan audited per tanggal pencabutan izin 

usaha mencapai Rp369 miliar atau 65% dari aset unaudited. Hal ini berarti hanya 

35% aset dalam neraca unaudited yang memenuhi prinsip pengakuan dan penilaian 

aset (asset recognition and measurement) atau dengan kata lain aset disajikan 

dalam neraca secara overstated. 

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa kegagalan bank pada umumnya 

disebabkan oleh tindakan fraud baik oleh pemilik, pengurus maupun pegawai. 

Munculnya tindakan fraud tersebut disebabkan bank tidak mengimplementasikan 

Good Corporate Governance (GCG). Hal ini sesuai dengan hasil studi tentang 

penerapan GCG perusahaan publik di Indonesia yang dilakukan oleh Asian 

Corporation Governance Association (ACGA), Pricewaterhouse Coopers, dan Mc 

Kinsey. Hasil studi menemukan beberapa persoalan yang menghambat penerapan 

GCG di Indonesia, yaitu (1) praktik-praktik perusahaan yang dibiayai oleh 

perbankan milik kelompok usahanya sendiri serta adanya pinjaman jangka pendek 

dari luar negeri; (2) dominasi pemegang saham; (3) tidak efektifnya kinerja 

regulator dan lembaga-lembaga keuangan; dan (4) lemahnya perlindungan terhadap 

kreditor dan investor.  

Menurut GONE Theory (Bologna 1993) terdapat empat faktor yang 

menyebabkan orang melakukan fraud, yaitu Greed, Opportunity, Need, dan 

Exposes. Greed dan Need lebih merupakan faktor individu, Sedangkan Opportunity 

dan Exposes merupakan faktor sistem. Dua faktor yang terakhir ini hanya bisa 

didekati dengan perbaikan tata kelola perusahaan (governance approach). 

Opportunity berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat 

yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk 

melakukan kecurangan. Adanya perangkapan jabatan berpotensi meningkatkan 

terjadinya fraud. Sedangkan Exposes berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi 

yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan 

kecurangan. 
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Berdasarkan berbagai kondisi dan seluruh permasalahan di atas, pertanyaan 

yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah analisis rasio keuangan Capial Adequacy Ratio (CAR) berdasarkan 

laporan keuangan BPR/BPRS andal untuk memprediksi risiko kegagalan 

BPR/BPRS? 

2. Apakah ketidakpatuhan implementasi pinsip-prinsip tata kelola (governance) 

BPR/BPRS yang baik berpengaruh terhadap risiko kegagalan BPR/BPRS? 
 

Untuk itu, terdapat dua hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Analisis rasio keuangan khususnya Capial Adequacy Ratio (CAR) berdasarkan 

laporan keuangan tidak dapat digunakan untuk memprediksi risiko kegagalan 

BPR/BPRS. 

2. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik  (good corporate governance) 

BPR/BPRS berpengaruh terhadap risiko kegagalan BPR/BPRS. Pengujian 

dilakukan dengan menyusun model prediksi kegagalan berbasis tata kelola.  

 

 

Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah, dari sisi teoritik 

maupun praktik, tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menguji keandalan rasio keuangan khususnya Capital Adequacy Ratio (CAR) 

berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan BPR/BPRS setiap triwulan 

dalam memprediksi kegagalan. 

2. Menganalisis pengaruh implementasi tata kelola BPR/BPRS terhadap risiko 

kegagalan BPR/BPRS. Variabel proxy yang merepresentasikan implementasi 

tata kelola yaitu (1) perangkapan jabatan antara pemegang saham, komisaris 

dan/atau direksi, dan (2) ketidakpatuhan dalam memenuhi ketentuan 

perundang-undangan program penjaminan simpanan LPS.  

3. Merumuskan model prediksi kegagalan BPR/BPRS berdasarkan implementasi 

tata kelola.  

  

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin didapatkan berdasarkan hasil penelitian ini ditujukan 

khususnya bagi lembaga otoritas yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagi LPS, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi LPS 

dalam mengembangkan analisis prediksi kegagalan bank khususnya BPR/BPRS 

(early detection system). LPS sebagai otoritas penjaminan dan resolusi bank 

tentu saja sangat berkepentingan terhadap analisis prediksi kegagalan bank yang 

andal sehingga dapat digunakan untuk antisipasi penggunaan resources apabila 

risiko kegagalan bank tersebut benar-benar terjadi. 

2. Bagi OJK, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi OJK 

dalam melakukan tindakan penyehatan bank khususnya BPR/BPRS. OJK dapat 

menerbitkan Cease and Desist Order (CDO) yaitu tindakan yang harus 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pengurus bank dalam masa BDPK dengan 
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lebih banyak perbaikan pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberi masukan untuk menyusun 

kebijakan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, 

misalnya keharusan dilakukan audit laporan keuangan oleh Akuntan Publik 

tanpa melihat jumlah aset yang dimiliki BPR/BPRS, ketentuan mengenai 

perangkapan jabatan antara pemegang saham, komisaris dan/atau direksi. 

3. Bagi Bank Indonesia, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan makro prudensial 

khususnya terhadap bank-bank sistemik bahwa analisis rasio keuangan 

berdasarkan laporan keuangan bank harus dilengkapi dengan analisis penerapan 

prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 

Kebaruan (Novelty) 

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. CAR BPR/BPRS yang dihitung berdasarkan laporan keuangan yang 

dipublikasikan tidak akurat untuk memprediksi kegagalan BPR/BPRS.  

2. Terdapat pengaruh signifikan atas kelemahan implementasi tata kelola terhadap 

kegagalan BPR/BPRS, yaitu (1) adanya perangkapan peran antara pemegang 

saham dan anggota direksi; (2) kepatuhan BPR/BPRS dalam membayar premi 

dengan jumlah yang tepat; (3) ketidaklengkapan surat pernyataan dari direksi; 

(4) ketidaklengkapan surat pernyataan dari komisaris; dan (5) kondisi status 

BPR/BPRS sebelumnya apakah pernah ditetapkan sebagai BDPK. 

3. Membuat model prediksi kegagalan BPR/BPRS berbasis implementasi tata 

kelola. 

Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang lingkup penelitian atas analisis rasio keuangan berdasarkan laporan 

keuangan BPR/BPRS meliputi BPR/BPRS yang berstatus BDPK yang 

selanjutnya menjadi bank gagal/dilikuidasi sejak 2013 sampai dengan 2017. 

Rasio keuangan yang digunakan sebagai bahan analisis adalah Capital 

Adequacy Ratio (CAR). Rasio ini dipilih karena merepresentasikan tingkat 

solvabilitas bank sebagai dasar OJK dalam memutuskan apakah suatu 

BPR/BPRS ditetapkan sebagai BDPK. 

2. Ruang lingkup penelitian untuk membangun permodelan prediksi kegagalan 

BPR/BPRS berdasarkan tata kelola yaitu seluruh BPR/BPRS baik yang telah 

ditetapkan sebagai BDPK yang selanjutnya menjadi bank gagal (dilikuidasi) 

sejak LPS beroperasi tahun 2005 sampai dengan akhir 2017 maupun 

BPR/BPRS yang sampai akhir tahun 2017 masih beroperasi. Proxy atas 

implementasi tata kelola oleh BPR/BPRS meliputi (1) pemenuhan kelengkapan 

surat pernyataan dari pemegang saham pengendali, komisaris dan direksi 

BPR/BPRS yang berisi (i) komitmen dan kesediaan untuk mematuhi seluruh 

ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS; (ii) kesediaan untuk 

bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang 

melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan 




